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Micha 6: 8 en Psalm 121

Achtergrond
Micha leefde in een hectische tijd. Politiek was er veel in beweging: zowel het tienstammenrijk 
(Samaria) als het tweestammenrijk (Jeruzalem) hadden te maken met de twee grootmachten 
Assyrië en Egypte. De val van Samaria bracht veel vluchtelingen naar Jeruzalem. Door een 
wonder van God blijft Juda’s hoofdstad nog gespaard (2 Kon.18-19; Jes.36-37).
Politiek gezien luistert koning Hizkia niet naar de profeten uit zijn tijd. Wat betreft de dienst aan 
de HEER geeft hij echter wel gehoor. Met name de prediking van Jesaja en Micha heeft veel 
invloed (Jer.26: 19). Onder Hizkia vindt een reformatie plaats van de eredienst: afgoderij werd 
teruggedrongen en de koning ‘stelde zijn vertrouwen in de HEER, de God van Israël’ zoals 
geen koning van Juda ooit heeft gedaan (2 Kon.18: 5).
Behalve op het politieke en godsdienstige terrein, is er ook op het maatschappelijke terrein 
veel scheefgegroeid. De betrekkelijke welvaart is vooral terecht gekomen bij de elite: de 
militaire, religieuze en civiele bovenlaag. Als man van het platteland protesteert Micha tegen de 
uitbuiting van het gewone volk door zelfverrijking, corruptie, machtsmisbruik en discriminatie. 
Hij maakt hiermee veel indruk bij de bevolking. 

Micha 6: 1-8
Micha 6 lijkt in een iets andere tijd geschreven dan de eerste vijf hoofdstukken: na de val van 
Samaria (6: 16). Dat hoeft niet meteen tot de conclusie te leiden dat hier sprake is van een 
andere Micha (zoals Van der Woude in POT stelt). Qua vorm herinnert het begin van hoofdstuk 
6 aan het begin van hoofdstuk 1: er wordt een beeld opgeroepen van een rechtszaak die God 
voert tegen zijn volk. De achtergrond van het geding is niet heel duidelijk. De centrale vraag 
luidt: ‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan’? Hierin klinkt Gods pijn en gekwetstheid door. Het 
gedrag van Israël wordt door God gezien als verbondsbreuk.
In vs. 3-5 verwijst de HEER naar zijn inzet bij de kardinale momenten uit de geschiedenis: 
uittocht, woestijntocht en intocht, met als afsluitende vraag of men Gods bevrijdende 
gerechtigheid, Zijn verbondsrecht niet meer erkent.
De reactie van het volk in vs. 6-7 is merkwaardig. Het volk vraagt zich af hoeveel offers ze 
moet brengen om het contact met God te repareren. De suggesties zijn zo bizar (zelfs het 
offeren van een kind wordt genoemd), dat dit gelezen kan worden als een cynische spiegel die 
Micha het volk voorhoudt. Wie zo reageert, doet net of God net zo corrupt is als hij: ‘God zal 
Zijn boosheid vast wel laten varen voor een groot geschenk. Als ik wat extra goeds doe, zal Hij 
toch wel vergeven wat ik aan kwaad heb gedaan.’ Een herkenbare, menselijke valkuil!
In vs. 8 is het kader van het rechtsgeding helemaal losgelaten. Er volgt geen oordeel of 
conclusie, maar een profetisch appèl. In contrast tot de suggesties om God gunstig te 
stemmen, zegt de profeet: ‘Mens, kom op, je weet toch wat de HEER van je wil? Doe recht, 
wees trouw en wandel nederig met God’. 

Richtlijn voor het leven
Deze bondige richtlijn voor het leven komt in verschillende variaties voor in de Bijbel: zie Deut. 
10: 12-13; Jes. 1: 10-17, Amos 5: 21-24. Maar ook in het Nieuwe Testament: Mat. 23: 23, Jak. 
1: 27. In al die gevallen is duidelijk, dat het geloof in de praktijk wordt geleefd. Voor de HEER 
blijkt in de omgang met andere mensen (met name zwakken) hoe diep het zit met de eerbied 
voor Hem.
Doe recht: vanuit een groeiend besef van Gods recht op jou en op alles en iedereen, ga je 
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je ervoor inzetten dat een ander recht gedaan wordt. Dat betekent opkomen voor zwakken, 
onrecht aan de kaak stellen, luisteren naar mensen die verbitterd zijn, zorgen voor zieken en 
respect opbrengen voor andere meningen en culturen. Niet uit een activistische mentaliteit, 
maar omdat een mens alleen mens wordt in Gods recht.
Wees trouw: ‘trouw’ is ook te vertalen als ‘duurzame vriendschap, sterke loyaliteit, hechte 
verbondenheid’. Blijf verbonden met mensen, ga met een ander mee. Een echte vriend blijft 
als een ander zwak is, blijft zelfs als een ander een fout maakt. Vriendschap kan tegen een 
stootje. Trouw is vol genade en kracht, omdat je loyaal blijft, zelfs als een ander niet meer 
aanspreekbaar is of je zelfs verlaat. Trouw begint dichtbij: de blijvende genegenheid voor 
je partner, je ouders/kinderen, je collega’s. Dat maakt het direct ook spannend en concreet: 
hoe trouw ben ik? Deze beide aanwijzingen hebben alles te maken met wie God is. Gods 
rechtvaardigheid en trouw vormen een refrein in de geschiedenis. Je leeft er zelf van. Je 
weerspiegelt God, als je op Hem gericht bent. 

Nederig wandelen met God
De exacte betekenis van deze woorden is niet duidelijk. Maar wat in ieder geval meespeelt is 
a. een persoonlijke en intieme omgang met de HEER en b. het gaan van de weg die God wijst. 
Dit vraagt een actieve inzet, waarbij de mens zijn plaats kent ten opzichte van God en zoekt 
naar de leiding van God. Biddend, afhankelijk, vertrouwend en met eerbied: het hart van het 
dagelijks leven klopt in de verbondenheid met de HEER.
Voor de vertaling ‘nederig’ of ‘ootmoedig’ zijn goede aanwijzingen. Het spoort ook met ander 
onderwijs uit de Bijbel over de verhouding tussen God en mensen. Te denken is aan Mat. 5: 3: 
Gelukkig wie nederig van hart zijn. Enerzijds klinkt hierin het besef van genade door: wij zijn 
als bedelaars afhankelijk van Gods gunst. Anderzijds klinkt hierin het besef van zwakheid door: 
als de Heer ons niet leidt, komt het niet goed.
Verwar nederigheid niet met passiviteit! Het programma van nederigheid, zoals in de 
zaligsprekingen van de Bergrede, is een revolutionair programma. Nederigheid verandert 
de wereld! Denk ook aan de manier waarop Jezus de overwinning heeft behaald: door 
gehoorzaamheid en zachtmoedigheid in het lijden heeft hij de boze onttroont.
Aan het nederig wandelen met God geeft Ps. 121 een mooie invulling: Een mens is 
hulpzoekend, maar ook onderweg naar de ontmoeting met de Heer. Onder de beveiliging van 
God (denk aan Christus!) kan je met vertrouwen de wereld ingaan en ook weer thuiskomen. 

Aanwijzingen voor de preek
Laurentius was diaken in Rome rond 300 na Christus. Hij beheerde het armoedefonds van de 
kerk. De keizer vermoedde dat de kerk veel vermogen had en pakte Laurentius op. Hij gaf hem 
drie dagen de tijd om de rijkdommen van de kerk te verzamelen en naar het paleis te brengen. 
Laurentius deelde in die dagen alles uit aan mensen in nood – zoals hij gewoon was. Op 
de derde dag verzamelde hij de blinden, kreupelen, armen en daklozen van de stad en ging 
ermee naar het paleis. ‘Kijk majesteit, deze mensen vormen de rijkdom van de kerk. Zolang 
er zulke mensen in de stad leven, heeft de kerk geen goud of zilver.’ Het verhaal gaat, dat de 
keizer dit niet kon waarderen en dat Laurentius levend werd geroosterd. 

Het zijn grote en complexe thema’s die door Micha Nederland aan de orde worden gesteld. Als 
mens voel je je daar machteloos bij: Wat kan ik hier in m’n eentje aan doen? Wat kunnen we er 
samen in veranderen? Tegelijk vreet het ook aan je, omdat je in het spoor van de HEER zoekt 
naar gerechtigheid en trouw. 
De aanwijzing van Micha betekent dat je in eerste instantie geen grote broek aantrekt, maar 
je concentreert op je eigen vierkante centimeters: zorg dat je in je eigen leefwereld recht doet 
en trouw bent. Het is niet moeilijk om grote woorden te spreken over wat anderen (politici? 
bedrijfsleven?) fout doen. Maar met woorden kom je er niet, als je persoonlijke levensstijl niet 
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gaat lijken op die van Jezus Christus. Daarvoor is steeds weer bekering nodig tot Hem, die 
Gods gerechtigheid en Gods trouw aan ons heeft bewezen. We hebben er de handen vol aan 
om zo als christen in het leven te staan.
In het ogenschijnlijk kleine en nuchtere van Micha 6: 8 ligt een enorme kracht. En met name 
de derde aanwijzing (nederig Gods weg gaan) vormt de sleutel waarin een mens dit leren 
kan. Ook voor grote problemen begint de oplossing in de persoonlijke vrede met God en 
de afstemming op zijn liefde en wijsheid. Wie zich door Zijn Geest laat vervullen, ontvangt 
vrijmoedigheid en kracht en leert rechtvaardigheid en trouw. Daarmee verandert de wereld 
weer iets meer in het Koninkrijk van God. 
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meld je aan

Doe jij met je gemeente dit 
jaar mee aan de Micha Zondag? 

meer info

Micha Zaterdag
Micha Nederland bestaat dit jaar 10 jaar. Daarom wordt dit jaar niet alleen een 
Micha Zondag georganiseerd, maar ook een Micha Zaterdag. Op deze zater-
dag kun je praktisch aan de slag met gerechtigheid. We organiseren deze dag 
in samenwerking met onze partners Stichting Present en Stichting HiP.

http://www.michanederland.nl/zondag/meld-jullie-gemeente-aan-voor-micha-zondag/
http://www.michanederland.nl/zondag/zaterdag/
http://www.michanederland.nl/zondag/zaterdag

